Praktisk kurs i Facebook,
Instagram og Snapchat

Tirsdag
29. januar
2019,
kl. 17.00–20.30,
Bø hotell

Velkommen til nytt kurs for
arrangørnettverket i Telemark

Tid og sted
Tirsdag 29. januar 2019,
kl. 17.00–20.30, Bø hotell

I november 2018 arrangerte vi en samling for arrangørnettverket
med tema «Hvordan markedsføre ditt arrangement?»
Konklusjonene fra samlingen var at sosiale media er den mest
foretrukne og anbefalte måten å markedsføre arrangement
på. Derfor går vi et steg videre og tilbyr deltakerne i
arrangørnettverket et praktisk kurs i synlighet og salg av idretts- og
friluftsarrangement på Facebook, samt noe Instagram og Snapchat.
•
•
•
•

Meld deg på!
Meld deg på kurset via
telemark.pameldingssystem.no/
facebook.

Hvordan opprette et arrangement på Facebook?
Hvilke innstillinger er det lurt å kjenne til?
Hvordan jobbe strategisk med innholdsmarkedsføring?
Koster det noe og hva får man igjen for pengene?

Påmeldingsfrist er torsdag
10. januar. Det er gratis å delta.
Merk: Kurset kan bli avlyst ved for
lav deltakelse (mindre enn 15 stk).

På kurset får du de beste tipsene til hva du må tenke på når du skal
produsere innhold til målgruppen og hvordan det hele kan settes
inn i en plan som er lett å følge opp i hverdagen.

Har du spørsmål?
Kontakt prosjektleder/
fylkesidrettskonsulent i Telemark
fylkeskommune:

Program

Therese Surdal Lahus
therese.lahus@t-fk.no
mobil: 992 76 530

17.00–17.30
Oppmøte med servering av middag
17.30–20.30
Kurs med innlagte pauser underveis.
Det legges opp til en workshop med innledning og deretter
praktiske oppgaver for kursdeltakerne
Forberedelser til kurset:

• Ta med egen pc/mac
• Du bør være administrator på facebooksiden (Instagram
og Snapchat) du skal benytte. Sørg for å ha de riktige
tilgangene. Tenk igjennom om arrangementet ditt ønsker å
være synlige på Instagram eller ikke

Arrangørnettverket
Arrangørnettverket er et nettverk
for deg som bidrar i planlegging og/
eller gjennomføring av idretts- og
friluftsarrangement i Telemark.
Det er gratis å delta. Les mer om
nettverket og meld deg på via
www.telemark.no/
arrangoernettverk.

Profesjonell kursholder
Elise Landa er en engasjert omdømmebygger med fokus på synlighet
og kommunikasjon i digitale og sosiale kanaler. Hun har jobbet som
designer, produksjonssjef og rådgiver i medie- og reklamebransjen i
mange år.
Elise har jobbet med workshop, kurs og innholdsproduksjon i sosiale
medier i et vidt spekter av bedrifter, bransjer og segmenter i mange år,
og er en erfaren og kunnskapsrik foredragsholder. Elise bor i Larvik og
jobber i dag som digital rådgiver i kommunikasjonsbyrået Færd.

